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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وصحبه وسلم تسليماً كثريا إىل يوم  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله 
الدين أما بعد فهذا هو اجمللس الثاين عشر من جمالس التعليق والشرح منت خنبة الفكر للحافظ أمحد 
بن علي بن حجر ضمن سلسلة دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار اهلجرة العلمية 

رمحه اهلل تعاىل  ى بنا الكالم إىل ما ذكره احلافظوهو الكتاب اخلامس املقرر يف هذا املعهد وقد انته
ج ورواية األكابر عن األصاغر والعكس وبالنسبة لرواية األقران ورواية املدبج من أراد من بيان املدب  

اإلمام البخاري وكالم  صحيحمثاال لعلي مل أذكر مثاال يف الدرس املاضي فلينظر احلديث التاسع من 
 َعْن أَبِيهِ  يوِ رْ يَوِمْنُه َمْن   اجمللد األو  احلديث رقم تسعة قا  رمحه اهلل تعاىل  احلافظ عليه يف الفتح يف

ِه  وهذا كما ذكر احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل يف شرحه ألن احلافظ العالئي مجع فيه  َعْن َجدِّ
بن  وأو إسناد عمر روى هبذه الطريقة حديث وزاد عليه ومن مشاهري ما يُ كبريا وقا  بأنه خلصه   اجملد

 .شعيب عن أبيه عن جده وهبز بن حكيم عن أبيه عن جده

َم َمْوُت َأَحِدِهَما، فَ ُهوَ َوِإِن اْشتَ َرَك اثْ َناِن َعْن َشْيٍخ  "مث قا  احلافظ رمحه اهلل   : السَّاِبُق ، َوَتقدَّ
ِحُق " ه أهل احلديث رمحهم اهلل هذا أيضا نوع من األنواع املتعلقة باإلسناد وهي مما يتفنن في َوالَّلَّ

يعين ليس الوصف بأنه  .تعاىل وإال فإهنا ال تؤثر يف رواية احلديث ال من جهة قبوله وال من جهة رده
مث يتقدم  وي اثنان عن شيخوحقيقته أن ير  .للصحة أو للضعف امالزم امن السابق والالحق وصف

على النخبة بأن أكثر ما وجد أو ما   يف شرحهموت أحدمها كما قا  احلافظ رمحه اهلل تعاىل وبني  
وقفنا عليه من ذلك ما بني الراوين فيه يف الوفاة مئة ومخسون سنة وقد جاء يف صحيح اإلمام 

حدثين أمحد بن أيب  ،البخاري حديث رقم واحد وستني وتسع مئة وأربعة آالف رواية البخاري قا 
مئة سنة ر وعاش عشر عاما ولكنه عم   بو جعفر مث إن شيخه هذا قد عاش بعد البخاري ستةأداود 

اك فشارك هذا احلديث بعينه من مل يدرك البخاري وهو أبو عمر بن السم   وسنة وأشهرا وقد مسع منه
نون سنة وهو من لطيف ما البخاري يف روايته عن ابن املناجي هذا احلديث وبينهما يف الوفاة مثان ومثا

افظ رمحه اهلل تعاىل يف الفتح يف اجمللد الثامن صفحة ست نوع السابق والالحق كما قاله احلوقع من 
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فهم به السابق والالحق ولك أن تأخذ فهذا مثا  يُ  . سورة إنا أنزلناه وعشرين وسبع مئة عند قوله 
مثاال عصريا وإن كنا كما قلنا يعوزنا الكثري من الوقت لضرب بعض األمثلة فمن املشايخ املعاصرين 

ل من الطالب فإذا كان مسع منه أحد الطالب اين عليه رمحة اهلل فإنه مسع منه مجَُ مثال مثل الشيخ األلب
ولد يف سنة ألف وثالث مئة وثالثني مث حدث وهو يف العشرين من إذا افرتضنا أن الشيخ األلباين 

عمره فحدث يف سنة ألف وثالث مئة ومخسني ومسع منه يف ذلك العام أحد الطالب وهو كبري يف 
يكون يف الثمانني أو يف التسعني أو يف املئة فريوي ما مسعه عن الشيخ األلباين عليه رمحة  السن مثال

عليه ة اهلل  ومخسني والشيخ األلباين رمحاهلل مث ميوت هذا الرجل مثال يف سنة ألف وثالث مئة اثنني
عام أي عمر إىل عام ألف وأربع مئة وعشرين فسمع منه طالب من الطالب هذا احلديث يف ذلك ال

هذا معناه وحقيقته وقد صنف فيه  .قبل وفاته بسنوات فهذا يكون السابق وهذا يكون الالحق
اخلطيب البغدادي رمحه اهلل تعاىل كتابا مطبوعا وذكر احلافظ بن حجر رمحه اهلل تعاىل أمثلة أيضا على 

 .ذلك

َزا، فَِباْخِتَصاِصِه بَِأَحِدِهَما اْْلْسِم، َوَلْم يَ َتَمي   ِفَقي "َوِإْن َرَوى َعْن اثْ نَ ْيِن ُمتَّ  :مث قا  رمحه اهلل تعاىل 
علوم احلديث وخصوصا فيما يتعلق بصحيح اإلمام  وهذا النوع من ألطف وألذ   يَ َتبَ ْيُن اْلُمْهَمُل"

ز حديثهم أما البخاري رمحه اهلل تعاىل ييبل وشيوخ شيوخه ومت وخهمتيز بنسبة شيمسلم فإن البخاري 
وقد عقد احلافظ بن  .ل بعض الرواة فريوي عن بعضهم دون أن ينسبه أو يسمي أباهمهفإنه رمبا أ

حجر رمحه اهلل تعاىل يف مقدمته لفتح الباري الذي هو هدي الساري، عقد فصال هلذا النوع وهو 
ذكر  مث إنه ملا . األمساء املهملة ال ي يكثر اشرتاكها هذا ما ذكره رمحه اهلل تعاىلنيالفصل السابع يف تبي

كلم فيهم يعقوب بن تُ الفصل التاسع ذكر فيه الذين ُتكلم فيهم من رجا  البخاري ومن هؤالء الذين 
مُحيد بن كاسب، وقد روى له حديثني حديث يف الصلح وآخر نسيت يف أي باب، وجزم احلافظ 

الذي أمهله اإلمام  املزي واحلافظ العراقي رمحهما اهلل تعاىل يعين أبا زرعة العراقي جزموا بأن هذا الرجل
البخاري رمحه اهلل هو يعقوب بن مُحيد بن كاسب وهذا أيضا ظاهر ترجيح احلافظ بن حجر رمحه اهلل 
تعاىل وكما قلت لكم هذا يقع يف طبقة شيوخه ويف طبقة شيوخ شيوخه وهلذا اعتىن العلماء رمحهم اهلل 
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ه اهلل تعاىل تقييد املهمل وفيه فوائد عزيزة اين رمحتعاىل بتمييز هذا املهمل كما يف كتاب أيب علي اجلي  
وكان لشيخنا مقبل عليه رمحة اهلل عناية هبذا الباب ومسعت الشيخ العالمة ربيع بن هادي يقو  بأنه 

عن ومما وقع عند البخاري رواية أمحد غري منسوب  .تأثر يف هذا بشيخه حممد بن عبد اهلل الصومايل
بعني وأربع مئة فقيل إما أن يكون هو أمحد بن صاحل أو أمحد بن وهب كما يف حديث رقم واحد وس

وكذلك وقع عنده حممد غري منسوب عن أهل العراق وقد يكون حممد هذا حممد بن  .بن عيسى
ي كما يف األحاديث رقم سبعة وسبعني وستة آالف وأربع لكندي أو حممد بن حيىي الذهسالم البِ 

فيانني أو أمهل أحدمها فقد ضبط مئة وكذلك إذا أمهل السُ مئة، وتسع ومثانني وستة آالف وأربع 
العلماء رمحهم اهلل تعاىل من املراد هبذا السفيان هل هو ابن عيينة أو الثوري فقالوا إذا روى عن 
احُلميدي أو علي بن املديين أو مسدد أو حممد بن سالم أو قتيبة بن سعيد هؤالء اخلمسة حيث 

ويبهمه أو يهمله البخاري فإن املراد به لبخاري وجاء بعدها سفيان جاءت معك يف صحيح  اإلمام ا
إذا دخل طالب العلم واعتىن بالكتب  ابن عيينة وحيث أراد الثوري فإنه يفصح عنه وهذا الباب كثري

واحلديث جيد له نظائر فهذا هو املهمل، هذ النوع هو املهمل، من حممد من أمحد من سفيان من 
 .يتبنييعنون به املهمل مبعىن أنه مل اد هذا هو الذي مح  

 َوِإْن َجَحَد َمْرِويَُّه َجْزًما : رُدَّ ، َأْو اْحَتَماًْل : قُِبَل ِفي اْْلََصحِّ. َوِفيِه : "َمْن َحدََّث َوَنِسَي"" "ا  ق
وذلك  ؤتسي مبن حدث ونسي مُ ـوهذا النوع صنف فيه جال  الدين السيوطي كتابا مساه  تذكرة ال

مث يأيت تلميذه  الوهم أو النسيان يف حديث احملدث فينسى أن يكون قد حدث هبذا احلديثأنه يقع 
ويقو  أنت حدثتين هبذا أو قد حدثتنيه. واحلافظ رمحه اهلل تعاىل فص ل يف هذا الباب.  فـِإْن َجَحَد 

،َعلَ َمْرِوي ُه َجْزًما   مبعىن أنه جازم بأنه مل حُيد ث هذا احلديث كأن يقو : كذب  ما رويت هذا، ليس  ي 
ليس من حديث شيوخي، تُقيم القرائن على جزمه بعدم روايته  شيوخي،هذا يف كتيب، مل أمسعه من 

يقو : ال أذكر هذا، انظروا يف   ههلذا احلديث، فإن هذا يُرد  وال يقبل. أو كان جحده احتماال مبعىن أن
 .ا قالوا يُقبل ألن املثبت مقد م على النايفكتيب، ال أعرفه، رمبا رويته ونسيته وما شابه ذلك فإن هذ

ومن أمثلة ذلك، من أمثلة من حد ث ونسي، ما رواه أبو داود يف سننه قا : حدثنا أمحد بن أيب بكر 
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صاحل عن  عبد الرمحان عن سهيل بن أيبأيب أبو مصعب الزهري قا  أخربنا الدراوردي عن ربيعة بن 
قضى باليمني مع الشاهد. قا  أبو داود وزادين  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -أيب هريرة أن النيب 

الربيع بن سليمان املؤذن يف هذا احلديث قا  أنبأنا الشافعي عن عبد العزيز قا  فذكرت ذلك لسهيل 
لعزيز: وقد كان أصابت فقا  أخربين ربيعة وهو عندي ثقة أين حدثته إياه وال أحفظه. قا  عبد ا

سهيال علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعُد حيدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. 
فهذا مما يقع يف الروايات  .3131وهذا احلديث يف الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني برقم 
 .والعلماء رمحهم اهلل أصحاب احلديث هلم دقة يف مثل هذه األبواب

قل املصنف رمحه اهلل تعاىل إىل الكالم على صيغ التحم ل واألداء أي الصيغ ال ي يقع هبا تأدية مث انت
احلديث. كيف يؤد ي احملد ث حديثه؟ وهل هو من جنس السماع أوال؟ فعندهم السماع والقراءة على 

أي ال ي يُؤدى هبا  "اءِ َوِصَيُغ اْْلَدَ : "تعاىلالشيخ واإلجازة واملناولة إىل ما شابه ذلك. فقا  رمحه اهلل 
ثَِني، ثُمَّ َأْخبَ َرِني، َوقَ َرْأُت َعَلْيِه، ثُمَّ ُقِرَئ َعَلْيِه َوأَنَا "احلديث بعد حتمله  َوِصَيُغ اْْلََداِء: َسِمْعُت َوَحدَّ

ما. فَاْْلَوَّْْلِن: ِلَمْن َنْحُوهُ ، ثُمَّ َعْن، وَ َأْسَمُع، ثُمَّ أَنْ َبأَِني، ثُمَّ نَاَولَِني، ثُمَّ َشافَ َهِني. ثُمَّ َكَتَب ِإَليَّ 
ْمََّلءِ  . َسِمَع َوْحَدُه ِمْن َلْفِظ الشَّْيِخ، فَِإْن َجَمَع َفَمَع َغْيرِِه، َوَأوَُّلَها: َأْصَرُحَها َوَأْرفَ ُعَها ِفي اْْلِ

ْخَباُر. ِإْل  ِفي َوالثَّاِلُث، َوالرَّاِبُع: ِلَمْن قَ َرَأ بِنَ ْفِسِه، فَِإْن َجَمَع: َفَكاْلَخاِمِس.  نْ َباُء: ِبَمْعَنى اْْلِ َواْْلِ
يتعلق بصيغ األداء يعين الصيغ  فيماهذا ما ذكره رمحه اهلل تعاىل  "ُعْرِف اْلُمَتَأِخرِيَن فَ ُهَو ِلْْلَِجازَِة َكَعنْ 

 قال ي يروي هبا احملدث حديثه. وهذا النوع وقع فيه خالف بني أهل العلم فمن أهل العلم من ال يفر  
 .بني هذه الصيغ وجيعلها يف مرتبة واحدة كما هو مشهور كالم البخاري

 .قبل صيغ األداء جتاوزنا املسلسل، واهلل املستعان

هذا  ."َوِإِن ات ََّفَق الرَُّواُة ِفي ِصَيِغ اْْلََداِء، َأْو َغْيرَِها ِمَن اْلَحاَْلِت، فَ ُهَو اْلُمَسْلَسلُ "قا  رمحه اهلل: 
نوع من األنواع املتعلقة بالتسلسل يف السند أو يف املنت. واملسلسل مأخوذ من التسلسل الذي هو 
اتصا  الشيء بعضه ببعض ومن ذلك يُقا  سلسلة احلديد، والتسلسل عرفه احلافظ رمحه اهلل تعاىل 
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يعين يف صيغ  "غيرهاأو "بأن يتفق الرواة يف صيغ األداء أو غريها من احلاالت، فهو املسلسل. وقوله: 
األداء ال ي يؤدي هبا احلديث أو ما اكتنف هذه الصيغة من صفة معينة تقع يف الراوي أو يف اإلسناد 

 نفسه. وقسم كثري من علماء املصطلح التسلسل إىل قسمني:

ل، كيف حتم ل احلديث؟ يتسلسل بالسماع، يتسلسل األو  ما يكون صفة للرواية أو التحم   
 أشبه ذلك.  وما باإلخبار.

والثاين ما يكون صفة للرواة أو حالة هلم، مبعىن أن كل راو يصف احلالة ال ي مسع هبا احلديث أو مسع 
 األوىل الطبقات يف وقععليها هذا احلديث أو يصف املكان أو الزمان أو ما شابه ذلك. وهذا 

 رواية بقية وإمنا التسلسل هذا يبقى ومل انقطاعمن املسلسالت حصل فيها  كثريا أن إال لألحاديث
ال تصح كما جزم بذلك احلفاظ منهم  ةاملسلسل األحاديث هذه عامة إن مث، الغالب يف احلديث

احلافظ أبو عمرو بن الصالح رمحه اهلل تعاىل ومنهم احلافظ الذهيب رحم اهلل اجلميع حىت قا  الذهيب: 
ها املسلسل بقراءة سورة الصف واملسلسل  وعامة املسلسالت واهية وأكثرها باطلة بكذب رواهتا وأقوا

ذلك شيخ  أيضا قرربالدمشقيني واملسلسل باملصريني واملسلسل باحملمدين إىل ابن شهاب  وكذلك 
 ."ح مسلسل يروى يف الدنيا املسلسل بقراءة سورة الصفلاإلسالم فقا :  من أص

واعتىن العلماء رمحهم اهلل تعاىل باملسلسالت هذه وصنفوا فيها ومن أوسع ما ُصن ف يف ذلك كتاب 
 تعاىل. هناك أمثلة كثرية ملا يكون صفة للرواة منها ما اهللللحافظ السيوطي رمحه   املسلسالتجياد  

أن يقو  التلميذ: وقع لنا مسلسال إىل هذا العصر عن مجاعة من الشيوخ وهو التسلسل باألولية وهي 
.  الرامحون يرمحهم الرمحان هو أو  حديث مسعته من ذلك الشيخ أو من الشيخ فالن وهو حديث 

اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن  وكذلك ما وقع لنا أيضا من التسلسل يف إسناد حديث 
 .  أحبك فقلإين فقد مسعناه على الشيخ ابن عقيل عليه رمحة اهلل وهو املسلسل باحملبة   عبادتك

املسلسل بسورة الصف وغريها من هذه املسلسالت.  توهكذا مجلة من املسلسالت كذلك وقع
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وكان السلف رمحهم اهلل أو بعض األئمة يعيبون االعتناء هبا واملبالغة يف العناية هبا ألن عامتها من 
 .الواهيات والضعاف

 يف صيغ األداء وقد جعلها على مثان مراتب  نرجع إىل ما كنا قرأناه من كالم احلافظ رمحه اهلل تعاىل
  :كما قا  بعد ذلك يف الشرح

وهذه املرتبة يقو  احلافظ عنها، أي األوىل، أصرحها وأرفعها يف اإلمالء.  "َسِمْعُت َوَحدَّثَِني"األوىل: 
وال اظ بأهنا ال حتتمل كذبا فأرفع وأصرح الصور أو الصيغ لألداء هي مسعت. ملاذا؟ عل ل ذلك احلف  

 .تدليسا فهي صرحية. فهذا أرفع هذه األنواع

وهي الثالثة، وهذه  "ثُمَّ ُقِرَئ َعَلْيِه َوأَنَا َأْسَمعُ "وهي املرتبة الثانية  "ثُمَّ َأْخبَ َرِني، َوقَ َرْأُت َعَلْيهِ "مث قا : 
عت بينهما يستعملها اإلمام النسائي رمحه اهلل تعاىل فيما يرويه عن شيخه احلارث بن مسكني فإهنا وق

نُفرة فكان احلارث بن مسكني ال يقبل حضور النسائي عليه فكان النسائي يسمع وال يعلم به 
وهذا موجود يف سننه. وهذه الثالثة كما   قُرَِئ َعَلْيِه َوأَنَا َأمْسَُع  احلارث بن مسكني فإذا حد ث يقو : 

 .مر  

أي باإلجازة  "ثم شافهني"وهي اخلامسة  "ثم ناولني"، الرابعةوهي  "ثُمَّ أَنْ َبأَِني"مث قا  رمحه اهلل : 
"وهي السادسة  من الصيغ احملتملة  ا"م"ثم عن ونحوهأي باإلجازة وهي السابعة  "ثم كتب إلي 

"وأولها أصرحها وأرفعها للسماع واإلجازة ولعدم السماع إىل آخر ما ذكره رمحنا اهلل وإياه. فيقو : 
يعين النوع الثالث والرابع ملن قرأ بنفسه، وهو قوله  قرأ بنفسه" في اْلمَّلء، والثالث والرابع لمن

 أخربين وقرأت عليه. فإن مجع بني النوعني فإهنا كاخلامسة.

وهذا يقع فيه التسلسل أيضا: تسلسل  "واْلنباء بمعنى اْلخبار"قا  رمحه اهلل تعاىل بعد ذلك:  
اظ. واملهم يف هذا أنه رمحه اهلل فر ق بني صنيع بالسماع وغريها من هذه األنواع ال ي يتكلم فيها احلف  
عند املتقدمني، يعين  "واْلنباء بمعنى اْلخبار"املتأخرين وصنيع املتقد مني يف مسألة اإلنباء، قا : 

قالوا ألهنا يف عرف  "إْل في عرف المتأخرين فهو لْلجازة َكَعْن"عند عامة احلفاظ املتقدمني 
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وهناك طرق جتمع بني هذه  "أنبأنا".إلجازة، فإذا حد ثوا باإلجازة حد ثوا هبذه الصيغة يف ااملتأخرين 
املراتب يف مسألة املناولة، فيناوله ويأذن له بأن حيد ث، فإهنم اشرتطوها أيضا، اشرتطوا ذلك يف اإلذن، 

احلافظ هي أرفع أنواع اشرتطوا ذلك بأن يأذن له يف الرواية مع املناولة. وهذه الرواية مع املناولة قا  
أي باإلجازة، أي أن -اإلجازة. تأيت بعد ذلك املشافهة يعين باإلجازة، ويأيت بعد ذلك كتب إيل  

الذي ذكره احلافظ ابن حجر هو الذي عليه مجاهري أئمة احلديث. مث جعل املرتبة  وهذا-إليهيكتب 
  .ثل: قا  وذكر وروى وأن  ، وهذه الصيغة هي احملتملة للسماع أو لعدمه، م"عن"السابعة   

: تعاىل قا  رمحه اهللف ،ه ذكر مسألة العنعنة مع املعاصرةوملا فرغ املصنف رمحه اهلل من ذلك كل
َعَنُة اْلُمَعاِصِر َمْحُموَلٌة َعَلى السََّماِع ِإْلَّ ِمْن الُمَدلٍِّس َوِقيَل: ُيْشتَ َرُط ثُ ُبوُت ِلَقاِئِهَما   َوَلْو -َوَعن ْ

يف –هذه املسألة هي املسألة املعروفة بالعنعنة مع املعاصرة. وهي من املسائل  "ُهَو اْلُمْخَتارُ ، وَ -َمرَّةً 
املشِكلة عند كثري من أهل احلديث بسبب أنه قد ُحكي فيها إمجاعان متناقضان:  املعِضلة-احلقيقة

اضبط هذا -ه بالتدليس، يعين فمسلم حيكي اإلمجاع يف احلديث املعنعن الذي مل يوصف صاحبُ 
ها بالتدليس، يعين مل يصفه أحد من ف صاحبُ عنعنة من احملد ث أو الراوي مل يوصَ  عندنا-األمر

طبقات السند أو فيما يرويه عن  عيف مجي  عن هذا يروي احلديث بلفظ  األئمة بالتدليس، ومع
نة بالتدليس، مبعىن أنه عنعن وهو هو حمل البحث اآلن. وعندنا عنعنة مقرو  فهذا-هذاال يهم  –شيخه 

بالتدليس،  الذي مل يصفه أحد   الراوي أو تعلق بعنعنة احملد ثا يمفيموصوف بالتدليس. فالبحث اآلن 
أنه قد ُحكي اإلمجاع على بهذا هو الذي يقصدونه يف هذا املوضع وال بد أن تفهمه. وقلت لك 

باملعاصرة وإن مل  إنه ُيكتفىمن  همجاع على قولرمحه اهلل تعاىل يد عي اإل قولني متناقضني، فمسلم  
يثبت اللقاء، واحلافظ ابن رجب يعكس املسألة، وبعضهم يقو  هو من جهة النظر، وأما من جهة 
العمل فالناس على قو  البخاري ومن جهة النظر الناس على قو  مسلم. وبعد ذلك ختو ضوا يف 

يف مقدمة صحيحه، من قصد بذلك؟ واحلافظ الذهيب  مسألة ما تكلم به اإلمام مسلم رمحه اهلل تعاىل
على كل حا ، هذه و  .املديين. واألمر يف هذا عسر وصعبه ابن جيزم بأنه قصد البخاري وشيخَ 

د الفهري كتابا هو من أنفس الكتب يف هذا الباب أال شيْ املسألة ألمهيتها صن ف فيها احلافظ ابن رُ 
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مي املعنعن  وهناك رسالة أيضا للعالمة عبد الرمحن بن حيىي املعلِّ وهو كتاب  الس نن األبنَي يف احلديث 
مطبوعان سلما يف أدلته فناقشه يف مخسة عشر حديثا، وهذان الكتابان رمحه اهلل تعاىل ناقش فيها مُ 
لكن احلافظ رمحه اهلل تعاىل وجزاه خريا خلص لنا األمر يف هذا الباب  .يستفيد منهما طالب العلم

وهذا هو الذي عليه مجهور األئمة من  يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار""وقيل  وقا :
. وإذا نظرت  كتب العلل رأيت أهنم   يفأنه ال بد أن يلقاه، بل بعضهم يشرتط السماع ال جمرد اللقي 

ن يعل ون احلديث بعدم مساع فالن من فالن، وهذه املسألة مسألة مهمة، ومر  معنا يف مبحث املنقطع أ
احلافظ رمحه اهلل تعاىل أحا  إىل معرفة التأريخ، يعين تاريخ الوفيات مىت تويف فالن؟ وهل مسع منه أو 

هذا الباب، وإذا أردت أن تتمرس على هذا  همل يسمع منه؟ وهذا تكلمنا عنه فيما سبق ويدخل في
ب الذي عليه ة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل عليه رحة اهلل. واملذهل  نظرت يف كتاب أحاديث معَ 

هو مذهب اإلمام أمحد الصحيح املنصوص عليه وما عداه فهو غلط عليه، وكذلك هو  اشرتاط اللقي  
لي احملقق لألئمة، فإهنم يقولون: مل يلَقه، مَ مذهب علي بن املديين ومذهب البخاري وهو املذهب العَ 

  .مل يسمع منه، وهكذا فيما يعل ونه من احلديث

"َوَأْطَلُقوا اْلُمَشافَ َهة ِفي مث املصنف رمحه اهلل تعاىل رجع إلكما  ما يتعلق بصيغ األداء، قا : 
َجازَِة الْ  َجازَة اْلَمْكُتوِب ِبَها" ُمَتلفِظ ِبَها، َوالُمَكاتَ َبةَ اْْلِ ـ أطلقوا املشافهة، كما ذكرنا سابقا من ِفي اْْلِ

باإلجازة، وهذا كله قد ذُكر فيما سبق.  يعينه:  شافهين  الكالم على هذه الصيغ يف األداء، وهي قول
قو   أجزتك ، فإذا أراد التلميذ أن حيد ث قا  فيما حتم له يؤدي: فيه باإلجازة تلميذَ  فإذا شافه الشيخُ 

 شافهين فالن ، وإذا أراد أن يكتب له قا   كاتبين  أو  كتب إيل  . وكل هذه األنواع عليها أدلة يف 
اإلجازة والفرق بني اإلجازة العامة واخلاصة وإجازة املعني يف معني ملعني من معني، مسائل  املكاتبة و 

جادة أيضا ال ي عليها عمل أكثر والوِ  .كثرية مبثوثة يف الكتب املطو لة، وكذلك الوصية بالكتاب
اب بأن العلماء اليوم من أهنم جيدون الكتاب لشهرته عن صاحبه فريوونه عنه، وكذلك الوصية بالكت

 م هذا احملدث أحد الطلبةيوصي له بكتابه ليحد ث به، فيوصي ملعني بذلك. ومنها اإلعالم بأن يُعلِ 
 .الكتاب هذا عنه يروي بأن
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العمل هبا فيه نوع من الضعف، يعين مل  ال يونبه احلافظ رمحه اهلل تعاىل إىل بعض األنواع من اإلجازة 
فاإلجازة العامة يضعفها كثري من أهل  ،"العامةوإْل فَّل عبرة بذلك كاْلجازة "يلتفتوا إليه، فقا  

وهذا نوع من   ،أجزت جلميع املسلمني أن يرووا عين كتايب الفالين ، كقولهالعلم وال يعتربون هبا  
كل من أدرك حيايت بأن فيجيزون بالعامة فيقو    أجزت   التوسع الذي يقع فيه كثري من املتأخرين

 وكذلك، خالف فيها كانت وإن معتربة غري أهنا شك ال وهذا  روايتهيروي عين ما تصح يل 
على األصح يف مجيع ذلك عند احلافظ رمحه اهلل تعاىل على أنه من أجاز  وللمعدوم للمجهو 

أقوى اإلجازات هي  ولذلك للمجهو  ال شك أنه سيدخل فيها هذه اإلجازة العامة للمجهو 
ا ا بأن يروي عنه كتابا معينً ملعني يف معني، فيجيز الشيخ هذا املعني تلميذا معينً  اإلجازة من معني

وقعت له روايته عن شيوخه وهذه الطريقة مازالت موجودة وهلل احلمد وهي من الرواية للحديث وإن  
يد وبعض األحاديث ال كما كان أيضا بقي شيء من السماع املتصل لبعض الكتب وبعض األسان

هذا ليس بصحيح، وأقل ما بقي من زمن الرواية هو فيقوله بعض الناس من أن زمن الرواية قد انتهى، 
اإلجازة مع حتقق السماع وخصوصا للصحيحني وموطأ اإلمام مالك مما يروى من طريق اهلند واليمن 

ن أدرك ملافظ أن هذه اإلجازة العامة وما شابه ذلك. فعلى األصح يف مجيع ما سبق على ما قرره احل
حياة اجمليز أو لكل من وقف على كتابه أهنا فيها نوع من الضعف لكن لو قا  بأنه جييز طالب العلم 
ممن وقف على كتبه أو ما شابه ذلك، كما هي طريقة الشيخ مقبل عليه رمحة اهلل فإن هذا قد يتسامح 

 .فيه

مجال مما يتعلق بالرواة وإن شاء اهلل تعاىل نقو  بأنه بقي علينا بعد ذلك ذكر احلافظ رمحه اهلل تعاىل 
حماضرتان هلذا الكتاب وننتهي منه، يعين مها حماضرتا األسبوع القادم ألن املسائل ال ي فيه مثلما يف 
هذه الليلة إمنا هي مسائل متعلقة ببعض األنواع ال ي يقل الكالم فيها أو ما شابه ذلك مما يتعلق 

هبذا القدر إن شاء اهلل نكتفي يف هذه الليلة وصلى اهلل على نبينا  ولعلناوالكىن واأللقاب، باآلداب 
 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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وحىت يتسىن لكم أيضا املذاكرة ملا ذكر ألهنا معلومات فيها قوة بعضها وأيضا مع املذاكرة حتتاج إىل 
 .عليها يلكأن ترجع إىل املراجع أو األمثلة ال ي أح

 اْلسئلة

السماعية على النت يف حضور اجملالس احلديثية، ما ترون فيها؟ بارك اهلل  اإلجازةيقو   :1 السؤال
 .فيكم

الذي يظهر واهلل أعلم أهنا صحيحة إذا كانت بالشروط املعتربة وأمهها أن يعرف املسِمع أن  :الجواب
علمه بصوته بمنه السماع ويأخذ  املسِمعهناك من يستمع له وأن يكون املسَمع الذي جياز يعرف هذا 

نعين هبذا أنه إذا عقد جملس من اجملالس عرب اهلاتف أو  األصح؟بيعين ماذا نعين هبذا ، هذاويد  على 
 إذا وقع جملس من مثل، الدروسعرب الشبكة وهو ما تدرسونه يف مثل هذه الدروس ويف غريها من 

 املسمع الذي يقرأ عليه الكتاب أو يسمع عليه احلديث يكون معروفًا لدى من يأخذ فيكونهذا 
يف هذه احلالة  إنهفز صوته أو من قام على التنسيق معه يعرفه على احلقيقة يمتيفإذا كان معروفا ، عنه

، عليهالذي يظهر مما سبق الكالم  هو هذا، اإلجازة أيضا تصحح السماع وصحة، السماعيصح 
 علىن مما قرأته من للحافظ الذهيب رمحه اهلل تعاىل ملا حتدث عن السماع اآل وحضرينومما يد  عليه 

 النساءالرواية على مجلة من  من ولغريهالنساء يعين أهنم كانوا يسمعون على بعض النساء وقد وقع له 
للسماع   هنؤ آبا أحضرهن أوممن كان هلن مساع أو إجازة بسبب أهنن مسعن على آبائهن  شيوخه من

كنت أريد أن أذكر هذا ولكن ذكرته ،  غريةمن جمالس السماع فذكر يف ترمجة أحد األئمة وكانت له 
وهل   فقا قا  بأهنم إمنا كانوا حيدثون عنهن من وراء حجاب  أذكر من الذي قاله حا على كل  اآلن

الذي إن أنه رمحه اهلل يقو   عىنمبيعين معىن كالم احلافظ الذهيب: وهل كان إال هذا ، ! كان إال هذا
ع عليهن شيء من العلم أنه كان يعين هبذه الرواة ممن مسُ  منحصل لنا ومسعناه من الشيخات أو 

به على أنه  يستد مما رى هلا ظفر وهذا الطريقة أن يقرأ عليها الكتاب وتكون من وراء حجاب ال يُ 
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ن أه ال شك يف مسته ودلِّ  ورأى وحضرهذا كان عنده ومسع منه إنه أال شك ، الشيخال يشرتط رؤية 
 .منهكمل أهذه 

 .يقو  ممكن بارك اهلل فيكم مثاال للمسلسل يف املنت :2 السؤال

إن كنت قلته فهو سبق لسان وإمنا يقع التسلسل يف اإلسناد فإن كان  دري ما هذاأما  :الجواب
 .العجلة أفضت إليهورمبا السائل يسأ  باعتبار أنه صدر مين يف الكالم 

جاء املرسل من طريق آخر خمتلف املخرج فإنه  إنه إذاالشافعي قا  إن يقو : قلت  :3 السؤال
 فيك؟ماذا يقصد باملخرج بارك اهلل  يصلح للشواهد واملتابعات

بن  يالصناحب جاء عندنا مرسل من طريق القيس بن أيب حازم ومرسل من طريق مثاليعين  :الجواب
  ي وهذا مرسل من طريق قيس بن أيب حازمفهذا مرسل من طريق الصناحب األعصم فهذا اختلف خمرجه

وكتاب احلافظ ابن عبد اهلادي يف املراسيل كتاب نافع يف هذا  مسيبوقد يأيت من طريق سعيد بن 
و  أهو خلص كالم الشافعي رمحه اهلل تعاىل على عشرة أوجه وكذلك خلصه العالئي يف  الباب

لة االحتجاج باملرسل حىت ذكر أطا  احلافظ ابن عبد اهلادي يف مسوأ وجهأيعين على سبعة  املراسيل
  .باملرسل االحتجاجوثالثني دليال فيما حيظرين من كالم أو من قو  من يرى  نياثن

  طيب احلديث املضطرب ،خيصيقو  أريد منكم جزاكم اهلل خريا زيادة إيضاح فيما  :4 السؤال

  .شاءيلعلنا نذكره إن شاء اهلل يف الدرس القادم نلخص لكم حديث أو نشجره أو نفعل به ما 

 ؟رد وقوعه منهجمله يقلب األسانيد إذا كثر منه أو يقو  هل يوصف الراوي بأن: 5 السؤال

 حامتالظاهر أنه إذا كثر منه وهذه اللفظة تصدر بكثرة من كالم احلافظ ابن حبان أبو  ،ال الجواب:
يقلب األسانيد  . يقو اللفظةالبس ي رمحه اهلل تعاىل فإنه يف كتاب اجملروحني يكثر من هذه ان حبان 

 .هلذه اللفظة يعين التجريح مبثل هذه اللفظة استعماالعلم أكثر من غريه فيما أهو 
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  بعض األئمة وهو  علىهذا أجبنا عنه يف الدرس املاضي يف مسألة التشيع عند من كان يطلقه
 يف مسألة التفضيلأنه 

 "علوم احلديث اختصاريقو : أود السؤا  عن كتاب ابن كثري يف مصطلح احلديث   :6 السؤال

 .مل تفصح عن السؤا  بارك اهلل فيك ،كتابهاجلواب: من أي ناحية؟ هو هذا  

 أعود بكم قليال إىل احلديث املتواتر وقضية إفادة العلم-وإليكم-إليكميقو  أحسن اهلل  :7 السؤال
هل العلم املستفاد هو من ناحية السند أو من ناحية املنت أي معرفة احلديث هل هو صحيح  ،اليقيين

 .م هو العلم مبا تضمنه احلديث من الفوائد يف متنه ال سندهأم ضعيف أ

طيب وإذا كان متًنا حسًنا !؟ من جهة املعىن  ،االسنادالنظر يف  ال هذا الثاين ماله أي وجه :الجواب
ال يفيد علًما أن النيب عليه الصالة السالم قاله أنتم تعرفون أن بعض االئمة يطلق لفظ  ،ياللغو 

احلسن و يريد به املنت وإن كان اإلسناد موضوعا كما يقع هذا يف كالم احلافظ أيب عمر ابن عبد الرب 
رون إىل مجا  املنت بالغة ظحسن إسناده موضوع مبعىن أهنم ين وكالم غريه فإهنم يقولون هذا حديث

العلم حاصل بالنسبة إىل النيب  .شابه ذلك لكن أننا ننسبه للنيب عليه الصالة والسالم ال ماو العبارة 
ر يف اإلسناد و ُرب  راو من الرواة أو سند واحد فرد غريب يقع النظعليه الصالة والسالم فالبد من 

 .رت لكم ذلك يف تلك الدروس أو تلك الوقتيف رواية األئمة حُيِْدُث لك من العلم كما ذك

 يقو  هل جيب حفظ منت النخبة خنبة الفكر؟ :8 السؤال

جيب وجوب شرعي حفظ  ال،ماذا تعين بلفظة جيب إن كنت تريد الوجوب الشرعي فال  :الجواب
وأما إن كنت تقصد من جهة حضور الدرس واملعهد  ،شيء من العلم معينا بطريق منت من املتون

فهذا أيضا ال ليس له وجه وأما إن كنت تعين من جهة أن اإلنسان يتمرس ويضبط هذا املنت فسواء 
حفظ منت النخبة أو طُْرَفة الطَُرُف طََرَفة الطَُرُف أو البيقونية وإن كنت أرى فيها قصورا كثريا يف بعض 

م الصنعاين أو كنظومات النخبة  منظمن  يئان أو يعين شيء أو حفظ شوهنا اآلاملباحث ال ي تسمع
 .وجوه حتتمل جوابك أو سؤالك معذرة ثالثةَأْجَوبٍة أو  ثالثةمانع من هذا فهذه  ال أو غريهم الُشُمين
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 أخذناه؟يقو  هل يلزمنا حفظ األسانيد لكل مثا  مما  :9 السؤال

هذا جوابه مثل األو  إن كان من باب التمرس وأنك تستفيد إذا حفظتها فهذا أمر حسن  :الجواب
بعض األسانيد ويعين يتمرس عليها أو على األقل أنه يكتبها  حيفظيـَُعوِّد طالب العلم نفسه أن 

 .ويشجرها ويطبق عليها النوع الذي ذكرت فيه ولو مل حيفظها

النوع كذا من احلديث   يقو  مل أفهم جيدا عبارتكم ال ي كررمتوها عدة مرات وهي أن : 11 السؤال
 ؟ يدخل أو ال يف الشواهد واملتابعات

يعين أنت حتضر هذا الدرس إن شاء اهلل وإذا تيسر لك أن حتضر درس  االعتبارهذا هو  :الجواب
احلديث يا أخي الكرمي إما أن يكون  .شابه ذلك ستفهم هذا ماآخر أو تسمع عرب التسجيل أو 

قائما بذاته ال حيتاج إىل خارج عنه وهو الصحيح لذاته واحلسن لذاته والصحيح لغريه يعين الصحيح 
لغريه و الصحيح لذاته واحلسن لذاته هذه الصحة ناجتة عنها من جهة الذات من جهة نفس اإلسناد 

ُ احلديث مقبو  طبعا أعين على لَ فيه  ،مقبو  فيه ،فيه ضعيف ،و أما احلديث الذي يأيت فيه ضعف نيِّ
مصطلح احلافظ يف التقريب أعين هذا إذا قلنا مقبو  فإننا نفرتض هذا على اعتبار أننا نتحدث بلغة 
احلافظ يف التقريب وإال فإن بعض األئمة يطلق مقبو  ويريد به حسن احلديث أما احلافظ ابن حجر 

ذا احلديث يأيت من طريق مقبو  من طريق مدلس مثال مرسل  فهو يقو  مقبو  أي حيث يتابع فه
 .هذا ال يصلح يف الشواهد و املتابعاتو كما مر معنا فنقو  هذا يصلح يف الشواهد واملتبعات 

 ؟االجتهاديقو  ما التحقيق يف أثر التابعي الذي ال يقا  مبجرد الرأي أو : 11 السؤال

 .بأن له حكم الرفعذكرناه آنفا أنه ال يقا   ماهو  :الجواب

فظ ويضاف إىل أسئلة الدرس القادم واهلل بقي من األسئلة حيُ  مالنا نكتفي إن شاء اهلل هبذا القدر و عل
 تعاىل أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.


